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Årstafältets kommande omvandling 
har varit föremål för en arkitekttävling. 
I början av 2009 utsågs det franska 
förslaget ”Arkipelag” till vinnare och 
det kommer att utgöra underlag för det
fortsatta programarbetet. Ett förslag 
till planprogram ska vara sammanställt
innan slutet av året. Beslut kommer
framöver att fattas i vilket stråk som
huvuddelen av servicen – och därmed
också dagligvarubutiken – ska finnas.
Det är ännu för tidigt att säga hur stor
butiken kommer att få vara. 

Ska startbutiken återuppstå? Det
verkar i vart fall bli så i Järvastaden, en
ny framväxande stadsdel som omfattar
delar av Sundbyberg och Solna, där en
provisorisk dagligvarubutik ska uppföras
i väntan på att området växer till sig 
och blir bärkraftigt för en större butik.
Tanken är att den provisoriska butiken
ska få en yta på 500 m2 och öppna 
i slutet av 2010 då områdets befolkning
uppgår till 2 500 personer. I ett andra
steg ska butiken byggas ut till en total-

yta på 1 500–2 000 m2. Sedan tidigare
har läget i Järvastaden varit aktuellt för
ICA, men ännu är inget avtal skrivet. 
Det var inte minst på 1960-talet vanligt
att ICA och Konsum öppnade startbutiker
i nya bostadsområden som var under
byggande. 

Också på Ulriksdalsfältet, som exploa-
teras av Solna stad och Peab, är man 
nu inne på att den dagligvarubutik som
ska etableras till en början blir av ett
mindre format. Tanken är att butiken
sedan ska byggas ut till en totalyta på
max 3 000 m2, vilket möjligen indikerar
en ICA Kvantum eller Coop Extra. 
Det är ännu oklart vilken aktör det blir. 
Och oklart är det nog också om någon 
är intresserad att etablera en butik, 
som successivt ska utvidgas. Detalj-
planen har försenats ett år på grund av
förhandlingar med Banverket. 

I grannkommunen, Sundbyberg stad,
står det nu klart att den nya stadsdelen
Ursvik inte kommer att få någon daglig-
varubutik inom överskådlig framtid. 

Den tilltänkte exploatören, som skulle
uppföra en byggnad med både bostäder
och dagligvarubutik, har inte lyckats att
hitta någon aktör som är beredd att gå i
ett tidigt skede av områdets exploatering.
Så därför ligger projektet nere till vidare. 

De gamla planerna på dagligvaru-
handel i form av en storbutik eller stor-
marknad vid Hjulstakorset i Tensta ska
dammas av. Anledningen är att Vägverket
har påbörjat ombyggnaden av E18 och
att Stockholms stad i maj anvisat mark
för bostäder på de två överdäckningar
av E18 på flera hundra meter som ska
byggas i Tensta och i Rinkeby. Utöver
detta tillkommer nästan 600 lägenheter
nedanför Hjulsta vattentorn i Tensta 
och vid Rinkebystråket.

I samband med ombyggnaden av E18
kommer också vägarna vid Hjulstakorset
att läggas om, vilket kan möjliggöra en
etablering av en stormarknad eller en
större dagligvarubutik i det så kallade
fotbollsplansläget eller där i närheten. 
Det är ett läge som samtliga dagligvaru-

aktörer visade intresse för 2005–2006. 
Ärendet gick då så långt att Mark-

kontoret i Stockholms stad skulle utlysa
en markanvisningstävling. Nu kommer
man först att se vilka möjligheter som
finns för en butiksetablering och sedan
höra med aktörerna om fortsatt intresse
föreligger.

Slutligen kan nämnas att det nu 
är klart att Coop etablerar en kompakt
Forum i Sjælsøs handelsområde i Pil-
stugan i utkanten av Åkersberga. Stor-
marknaden får en totalyta på 5 000 m2.
Detaljplanen väntas vinna laga kraft 
i september–oktober varför en öppning
tidigast kan ske till julen 2010. Den 
totala handelsytan i Pilstugan blir 
12 800 m2.   .

Nya Årstafältet får dagligvarubutik

Exploateringen av Årstafältet med 4 000 bostäder och grönområden kommer 

också att ge plats för en dagligvarubutik. 

I en arkitekttävling om att utveckla 
Årstafältet vann ett franskt förslag, 
kallat Arkipelag. 
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Läs mer 
om aktuella etableringsplaner på www.slhf.nu



I år var SLHF åter tillbaka 
på traditionell årsmötesmark,
nämligen Operaterassen. 
Det var som vanligt en glad
tillställning, föreningens
magra resultat till trots, men
så hade man kallat in en 
konsult som höjde humöret…

Årsmötet och vårfesten lördagen den 
25 april samlade 230 deltagare i form
av handlare, seniorer, stipendiater och
särskilt inbjudna – alla med respektive.
I år var SLHF åter tillbaka på Opera-
terassen efter några års frånvaro.

Efter årsmötet delades utbildnings-
stipendierna ut och därefter berättade
Marcus Ahlén om den nystartade Karriär-
klubbens verksamhet. Han passade då
också på att bjuda in till den första 
riktiga klubbträffen, den 27 maj. 

”FRAMTIDENS SHLF”
Arrangemanget runt årsmötet avslutades
med punkten ”Framtidens SLHF” där
konsulten Runar Karlqvist skulle ge sin
syn på SLHFs möjligheter. 

Det hela började som det verkade
seriöst, men med en del märkliga infall
så att auditoriet ganska snabbt började
undra om detta var allvar eller på
skämt. Och på skämt var det, det skulle
visa sig allt tydligare. 

Runar Karlqvists föreläsning, som
inte låter sig i ord beskrivas, var en
show i rasade fart med överraskande
inslag och till ackompanjemang av
Power Point-bilder – och dessutom en
innehållsmässig förankring till personer
inom SLHF. Skratten blev många innan
den galna föreställningen var till ända
– och då hade deltagarna fått en rejäl
humörhöjning inför den stundande 
middagen, som för ovanlighetens skull
intogs i Rotundan.

Under middagen och kvällen under-
hölls deltagarna av det duktiga show-
bandet Flashback. I sedvanlig ordning
avslutades kvällen med dans. 

STOR AKTIVITET
Vid årsmötet på eftermiddagen hälsade
SLHFs ordförande Calle Iveroth 160 
åhörare välkomna. Därefter redogjorde
SLHFs VD Ragnar Fransson för förening-
ens verksamhet och ekonomi under 2008.
Av detta framgick tydligt att förenings-
aktiviteten har varit stor och att man
verkligen haft nytta av föreningens Villa
Adolfsberg – trots att verksamheten 
i någon mån har hämmats av det om-
fattande arbete, som berört föreningens
fastigheter och som har tagit tid och
kraft i anspråk för föreningens personal
och förtroendevalda. 

Antalet medlemmar ökade under året
från 221 till 223 medan Seniorklubbens
medlemsantal sjönk från 277 till 257. 

Åter på gammal mark
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FÖRLUST ÄVEN 2008
SLHF består av föreningen och dess hel-
ägda fastighetsbolag för Villa Adolfsberg,
som tillsammans utgår koncernen.
Föreningen äger en fastighet på
Regeringsgatan, som är den solida
grunden för SLHFs verksamhet. 

Koncernresultatet efter finansnetto
landade 2008 på -3,2 miljoner kronor
jämfört med -11,0 miljoner året innan.
Det negativa resultatet beror i stort på
större engångsposter i form av nedskriv-
ning av byggnad och hyresgästanpass-
ningar i fastigheten på Regeringsgatan. 

– Föreningen negativa kapital
balanseras mer än väl av det betydande
övervärde som ligger i föreningens 
fastighet på Regeringsgatan, som har ett
bokfört värde på endast elva miljoner,
förklarade Ragnar Fransson. 

Villa Adolfsberg, som ägs med tomt-
rätt, står i räkenskaperna upptagen till
12,1 miljoner kronor. 

Ett par nya namn blev det vid val av
styrelserna. Leif Hall, Vi Enebytorg 
valdes in i SLHF styrelse medan Roland
Stenberg valdes in i Seniorklubben.  

I SLHFs styrelse hade suppleanten Anders
Carlsson, Vi Wasahallen i Stockholm,
framfört en önskan om att få avgå och
så skedde vid årsmötet. Avgick på 
egen begäran ur Seniorklubbens styrelse 
gjorde ledamöterna Stig Troedsson 
i Hägersten och Sten Åhlund i Tullinge. 

SLHFS STYRELSE
SLHFs styrelse består fram till årsmötet
2010 av följande ledamöter (om ej annat
anges är ledamoten vald eller omvald till
2010):
• Ordförande: Calle Iveroth, ICA Nära
Nyckelby, Ekerö.
• 1:e vice ordförande: Leif Jönsson, 
ICA Banér i Stockholm och ICA Metro 
i Täby Centrum (2011).

• 2:e vice ordförande: Lars Thelin, 
Vi Matpressen i Stockholm.
• Övriga ledamöter: Göran Andersson,
ICA Globen i Johanneshov; Ove Ekman, 
Vi Matbiten Telefonplan i Hägersten
(2011); Bo Forsslund, ICA Axelsberg 
i Hägersten; Hans Lundgren, ICA Karla-
plan i Stockholm (2011) och för Senior-
klubben, Göran Paulsson, ICA Kvantum
Värmdö.
• Suppleanter: Catharina Berg, ICA
Nära Rösjöhallen i Täby (2011) och Leif
Hall, Vi Enebytorg i Danderyd (nyval).

Till 2010 valdes till ordinarie auktori-
serad revisor Klas Alm och till auktoriserad
revisorssuppleant Bengt Fromell, båda
från SET Revisionsbyrå i Stockholm.

Till ordinarie lekmannarevisorer 
valdes Kenneth Kjellgren, Vi Sjöviks-
hallen på Liljeholmen och Vi Hornstull på
Södermalm (nyval) och Per-Erik Nilsson, 
ICA Supermarket Larsberg på Lidingö.
Till lekmannarevisorssuppleant 

omvaldes Jan Lindberg, ICA Ektorp 
i Nacka.

SENIORKLUBBEN
Styrelsen för Seniorklubben valdes enligt
följande (vald till 2010 om ej annat
anges): ordförande Göran Paulsson och
ledamöter Börje Ahlén i Täby, Olavi
Ruuskanen i Vallentuna (2011), Bengt
Wessman i Täby och Katarina Wådell 
i Stocksund (2011, tidigare suppleant).
Suppleanter är Hasse Engström på 
Ekerö och Roland Stenberg i Härnösand/
Stockholm (nyval till 2011).

SLHFs valnämnd består sedan års-
mötet av ordföranden Glenn Mattsson,
ICA Supermarket Västerhaninge (tidigare
ledamot) och ledamoten Lars Andersson,
ICA Kvantum Tyresö. Claes Lindblom och
Ulf Johansson lämnade styrelsen efter
framförd önskan om detta och ersattes
av Anders Carlsson, Vi Wasahallen och
Stig Troedsson, Seniorklubben.  .

Leif Hall (t v) valdes till suppleant i SLHFs
styrelse efter Anders Carlsson (t h). 

Konsulten Runar Karlqvist var årsmötets stora överraskning och de 230 deltagarna fick en rejäl humörhöjning inför kvällens mingel och middag. 

Ledamöterna Stig Troedsson (t v) och
Sten Åhlund (t h) avgick ur Senior-
klubbens styrelse medan Roland Sten-
berg (mitten) valdes till ny suppleant. 

Nya styrelser
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Nytt från Seniorklubben
Så är äntligen Villa Adolfsberg ordentligt invigd. Den 11 maj hade vi klubbdag
och ett 50-tal medlemmar var tillstädes och det bjöds på grillat, som vår
mästergrillare Olavi Ruuskanen fixade till. Man kunde också testa sina 
kunskaper på en tipsrunda som Bengt Wessman hade anordnat. Kanske lite
kluriga frågor, för vem visste att Ford Anglia kallades för bärplockare?

Boulebanan är nu klar och där tror jag att många tuffa matcher kommer
att utspelas. Vidare visade Erland Moberg oss hur man spelar dart. Han 
klagade på att jag hade satt tavlan en centimeter för lågt, men det spelade
ingen roll, han spelade skjortan av oss alla.

I all hast glömde jag att det var årsmöte och efterföljande fest den 
25 april. Vi var tillbaka på Operaterassen och det är en speciell känsla att
stå och se ut mot slottet en solig vårdag. Ett stort tack till Stig Troedsson 
och Sten Åhlund som avtackades för sina insatser under många år 
– och välkommen till Roland Stenberg, som invaldes vid mötet.

När detta skrivs är vi mitt emellan hägg och syren 
och jag vill önska alla en skön sommar. 

Vi ses till hösten!

Göran Paulsson, 
ordförande i Seniorklubben

Först och främst – ett stort tack till alla Er som gjorde vårt årsmöte till en
sådan hejdundrande fest. En sådan dag känner man verkligen att SLHF lever
och har många viktiga uppgifter att fylla. Samtidigt vill jag rikta ett extra
tack till de avgående ledamöterna och ett stort välkommen till de nyvalda.

När vi nu närmar oss sommarperioden betyder det en tid av mindre verk-
samhet i föreningen, men också en tid för planering av höstens aktiviteter.
Adolfsberg sätter sig allt mer på kartan hos medlemmarna och har visat sig
fungera precis så bra som vi hoppades på. Våra klubbar – inklusive den nya
Karriärklubben – kommer att köra ett gediget program, klubbkvällarna fort-
sätter, vi kommer att köra fler seminarier och sällskapsvåningen är mycket
bokad av både medlemmar och externa fest- och konferensarrangörer.

Jag vill passa på att berätta om ett nytt arrangemang som kommer i vinter,
nämligen en skidresa i januari-februari. Vi planerar att arrangera en resa till
italienska Livigno för medlemmar och – om så önskas – deras familjer.
Ordförande Calle Iveroth och jag var där (privat) i år tillsammans med våra
söner och kände att det vore ett perfekt resmål för skidåkande SLHF:are, 
som inte bara vill ha väldigt bra skidåkning utan också lite kul kompisar 
i backarna och på after-skin. Är du intresserad kan du läsa mer på vår 
hemsida. Om det ska det fungera med flygstolar och boende måste vi ha 
en intresseanmälan senast den 16 juni.

Därmed återstår bara för mig att önska er alla en riktigt trevlig sommar
med bra försäljning och solig semester!

NÅGRA RADER FRÅN VD

”Ett gediget program”
ÖKADE HYRESINTÄKTER
På Regeringsgatan har lokalanpass-
ningar, förbättringar och underhåll upp-
gått till nästan 2,5 miljoner kronor, som
till 2,2 miljoner kronor har tagits över
resultaträkningen. Under året har också
plan 4 varit outhyrt i fyra månader.

– Vi har genomfört en renovering av
entré och trapphus, anpassat plan 4 för
den nya hyresgästen samt renoverat
lokalerna för Företagarnas Revisionsbyrå
på plan 2, berättade Ragnar Fransson.
Villa Adolfsberg har under året fortsatt
att förbättras vilket 2008 kostade 2,5
miljoner kronor, varav hälften avser
markanläggningar. 

Vare sig VD eller styrelse är orolig för
föreningens ekonomi. Under 2009 kom-
mer hyresintäkterna för kontrakterade
lokaler på Regeringsgatan att stiga med
ett par miljoner till tolv miljoner kronor.
För närvarande finns endast 400 m2

kontorslokaler kvar att hyra ut – samt
viss yta i källarplanet.

För 2009 budgeteras ett resultat för
föreningen på knappt 0,8 miljoner kronor. 

Vad gäller den övriga kärnverksam-
heten kan nämnas att chefsjurist Kjell

4

Under kvällen underhöll showgruppen Flashback med medryckande dans och musik. 

Jönsson fortsatt har haft mycket att
göra genom att ge medlemmar juridisk
rådgivning. Det har bland annat handlat
om ärenden enligt miljöbalken och hälso-
skyddslagstiftningen, hyres- och fastig-
hetsrättsliga frågor, arbetsrätt, försäk-
ringar och råd och stöd till medlemmar
som utsatts för brott. 

Seniorklubben, som våren 2008 fira-
de 20-årsjubileum, har som vanligt varit
mycket aktiv. Och i anslutning till
Seniorklubben har även Bridgeklubben,
Handelspantrarna och Favörseniorerna
bedrivit verksam i Villa Adolfsberg.
Färskvaruklubben har bland annat
genomfört en uppskattad resa till Polen
för att studera nöt- och grisköttsproduk-
tion. Skärgårdshandlarna har arbetat
med bland annat leverantörsträffar 
och gemensam marknadsföring. Bland
nyheterna i föreningen under 2008 märks
satsningen på klubbkvällar med olika
tema och allmänt umgänge mellan
medlemmar, vanligen en gång i månaden
samt förberedelserna för att starta
Karriärklubben, som ska ge medlem-
marnas påläggskalvar hjälp, inspiration
och umgänge i karriären.  .



26 stipendiater erhöll utbildningsstipendier värda drygt 700 000 kronor 
från Palmérs Testamentsfond och några mindre fonder.

22 butiksmedarbetare fick stipendier värda nästan 1,2 miljoner kronor från
Viktualiehandlarnas Pensionsinrättning. 

Avsändare: 
Stockholms Livsmedelshandlareförening (SLHF)
Wivalliusgatan 25, 112 60 Stockholm

Förnamn Efternamn / Förnamn Efternamn
Företagsnamn
Adress
Adress
Postadress

STOCKHOLMSHANDLAR’N GES UT AV STOCKHOLMS LIVSMEDELSHANDLAREFÖRENING (SLHF)

Telefon: 08-441 79 50. Fax: 08-441 79 51. Post- och besöksadress: Wivalliusgatan 25, 112 60 Stockholm. 
VD: Ragnar Fransson 08-441 79 52. Chefsjurist: Kjell Jönsson 08-441 79 53. Ekonomiassistent: Eva Holmström 08-441 79 54. Konsult: Thomas Sundblom 
08-441 79 55. E-post: förnamn@slhf.nu alternativt info@slhf.nu Webbsajt: www.slhf.nu  Ansvarig utgivare för Stockholmshandlar’n: Ragnar Fransson. 
Redaktör: Hasse Sandlund, Sandlund Information, hasse@sandlund-info.se  Grafisk produktion: Ellens Byrålåda, Västerås. 
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Stipendier delades i år ut från Viktualie-
handlarnas Pensionsinrättning (1 058 125
kr), Stiftelsen Milli och Carl Palmérs
Testamentsfond (559 675 kr) och några
mindre fonder (48 750 kr). Palmérs
Testamentsfond erhöll dessutom 
97 500 kr i kursrabatter av ICA-skolan.

Stipendiemedlen används för att
täcka kostnad för utbildning, i år endast
i ICA-skolans regi eftersom Vi-butikerna
för närvarande inte har någon fungerande
utbildningsverksamhet. I år varierade
stipendierna mellan 2 900 och 50 000 kr. 

VIKTUALIEHANDLARNA
Stipendiater genom medel från
Viktualiehandlarnas Pensionsinrättning
är (kurs inom parentes) David Ahlskog
(FLU), Patrik Alfredsson (BLU), Magnus
Andersson (FLU), Daniel Bellander (BLU),
David Gränsman (BLU), Iida Hellström
(BLU), Anna Henderson (LU), Alexander
Höög Thomsen (BLU), Nina Johnsson
(BLU), Rikard Kornerud (FLU), Erik
Krusberg (BLU), Niklas Kälvegård (LU),
Fredrika Lundgren (FLU), Anna Nordell
(FLU), Kristin Nordström (BLU), Filip
Näktergal (BLU), Ing-Marie Persson (LU),

Tomas Rossander (FLU), Isak Sjöström
(BLU), Manuel Urzua (BLU) Patrik
Westman (BLU) och Ann Weström (BLU). 

PALMÉRS TESTAMENTSFOND
Stipendiater genom medel från Milli 
och Carl Palmérs Testamentsfond är i år
Mohmoud Al-Baghdady (F&G 1), Johannes
Alsterdal (Eff butdr), Aleksander Anders-
son (Kundf), Alexander Björkroth (PU),
Rasmus Dackheim (Eff butdr), Jonny
Ekelund (Eff butdr), Malin Eklöf (PU),
Magnus Ekstrand (PU), Michael Forslund

(Eff butdr), Niklas Gustafsson (BLU),
Mattias Holm (LU), Patrik Jönsson (BLU),
Danny Lundblad (FLU), Jarl Moberg (Deli),
Jacob Monliden (LU), Tanya Pyykönen
(Kundf), Elinore Richter (BLU), Markus
Sand (LU), Leila Silva (Eff butdr), Afrim
Strikovic (FLU), Fredrik Stålnacke
(Certifieringsutbildning Thomassystemet),
Joakim Sundberg (Eff butdr), Sophie Wall-
gren (F&G 2) och Daniel Örtengren (Deli). 

Stipendiat i Stiftelsen Sigurd Johans-
sons Stipendiefonds namn – genom medel
från Gesters och Winborgs fonder, SLHFs
jubileumsfond och anonym givare 
– är Johanna Andrén (PU).

Stipendiat genom SLHFs mindre 
fonder är Eva Svensson (Matupp).   .

FOTNOT: Följande förkortningar har använts 
för ovanstående kurser (med kursvärde inom
parentes): PU = personlig utveckling (23 750 kr),
BLU = butikledarutbildning (47 500 kr), FLU =
företagsledarutbildning (50 000 kr), LU = ledar-
utveckling (46 875 kr), Eff butdr = Effektiv
butiksdrift (18 125 kr), F&G 1 = Frukt- & grönt-
kurs 1 (6 250 kr), F&G 2 = Frukt- & gröntkurs 2 
(19 375 kr), Kundf 1 = Kundfokuserad service 1
(2 900 kr), Kundf 2 = Kondfokuserad service 2 
(4 900 kr), Deli = Delikatesskurs (13 750 kr) och
Matupp = Matupplevelser i butik (25 000 kr).

Stipendierekord – igen!

ICA
• ICA Supermarket Tappström 
på Mälarö Torg 1 på Ekerö överlåts
den 1 juli av Mats Larsson till
Mikael Dahlbäck, som närmast har
varit handlare i ICA Supermarket
Solbo på Björkvägen 2 i Tumba.
Mats Larsson har gått in som 
handlare i ICA Maxi Lindhagen, 
som i augusti öppnar i köpcentrumet
vid Lindhagensgatan på västra
Kungsholmen i Stockholm.  

VI-BUTIKERNA
• Vi Amiralen på Vendevägen 8 
i Djursholm utträdde ur Vi-kedjan
och avprofilerades den 20 april.
Handlare är Richard Stenström.  
• Vi Superstore Västerhaninge 
på Kyrkvägen 4 i Västerhaninge
överläts den 1 juni av Fredrik Olsson
till Jan Nilsson. 

ÖVRIGA
• Lidl Medborgarplatsen öppnade
den 2 april vid Medborgarplatsen på
Folkungagatan 51-53 på Södermalm
i Stockholm, detta i de förutvarande
lokalerna till Posten. Detta var Lidls
150:e butik i Sverige. 
• Lidl Årsta öppnade som nyetable-
ring den 23 april på Årstavägen 53 
i Årsta, Stockholm. 
• Time har i T-banestationen i Sved-
myra öppnat en ny butik. Handlare
är Kamal Rahmanian, som sedan
tidigare driver en annan Time-butik. 

Hänt i butik

Det blev för tredje året i rad stipendierekord för SLHFs butiker. 48 medarbetare 
i medlemsbutikerna fick vid föreningens årsmöte ta emot utbildningsstipendier 
värda nästan 1,8 miljoner kronor!

SLHFsårsmöte2009


